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L
Lärarförbundets vision är att ena alla lärare. Den idén är stadigt förankrad i våra röt-
ter och det Lärarförbund vi har idag har kommit till av att lärare har samarbetat och 
lärarorganisationer gått samman. Viktiga utgångspunkter för oss är att lärandet är 
livslångt och att alla lärare och skolledare ingår i samma profession.

Lärare är varandras förutsättningar – från förskolan till högskolan. Det finns ingen lä-
rare som inte bryr sig om vad som har hänt tidigare i utbildningskedjan, och ingen som 
inte bryr sig om vad som kommer att hända senare. En individs lärande är inte upp till 
en enskild lärare – det är vad lärare tillsammans kan åstadkomma som gör skillnad.

När vi lärare håller ihop ökar vårt inflytande över skolans och yrkets utveckling – och 
det gynnar elevernas lärande. Det är ju vi i professionen som bäst kan bedöma vad 
just Erik eller Mariam behöver för att ta nästa steg i sina lärprocesser. Det är också vi i 
professionen som har insyn i varandras arbete, kan komma med idéer och ge åter-
koppling. Lärararbetet är inte ett arbete som utförs bäst i slutna rum, var och en för 
sig. Tillsammans åstadkommer vi de bästa resultaten. Det är goda skäl att ena kåren.

Om vi lärare håller ihop i stället för att dela upp oss i grupper, kan vi vara en enad röst 
gentemot politiker, opinionsbildare och andra med starka åsikter om vårt skolsystem. 
Att vi talar med en röst spelar roll, till exempel när det handlar om lön, arbetsbelast-
ning och utvecklingen av undervisningen. Tillsammans definierar vi vad läraruppdra-
get ska handa om – och vad det inte ska 
handla om.

För mig finns det bara en väg till en lärar-
kår med hög autonomi och stort inflytande 
över sin yrkesvardag. Och det är att ena 
alla lärare.
  

Johanna JaaRa ÅstRand
Ordförande i Lärarförbundet

”Lärandet  
är livslångt”
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Pensionärsmedlem  
i Lärarförbundet
Som pensionärsmedlem tillhör du 
samma avdelning som när du var 
yrkesverksam. 
Om du flyttar är du välkommen till 
avdelningen närmast dig.

aktiviteter för dig
Utbudet av aktiviteter varierar och utgår 
från pensionärsmedlemmarnas initiativ, 
till exempel utflykter, studiebesök och 
gemensamma luncher. 
Prata med avdelningen för att få senaste 
nytt om vad som är på gång. 
Programmen kan även finnas på avdel-
ningens hemsida på lararforbundet.se

Vad kostar det?
Det kostar 40 kronor i månaden.  
I avgiften ingår Lärarnas tidning och 
Pedagogiska magasinet. 
Vill du fortsätta prenumerera på din 
ämnestidning tillkommer 21 kronor per 
månad. 

Kontakta medlemsservice
Har du frågor om ditt medlemskap? 
Hör av dig.
Prata med oss: 
0770 33 03 03 (vardagar). Telefon-tider 
måndag - fredag 08.00 -17.00
Mejla oss: 
kontakt@lararforbundet.se

Rådgivning och service 
Du har fortsatt rätt till rådgivning och 
service, till exempel om du behöver hjälp 
med något som gäller din pension. 

Läs mer: 
lararforbundet.se/pensionar

spännande bloggar 

Läs gärna Förstelärarbloggen om hur 
fyra förstelärare arbetar med eleverna, 
planerar sin undervisning och vad resul-
tatet blir av deras arbete.
I Digi-bloggen läser du om det moderna 
och innovativa lärandet, från förskola till 
gymnasium, utifrån fyra lärares vardag.
Du hittar dem på: 
lararforbundet.se/bloggar

Gröna bilagan är Lärarförbundets tidning för pensionerade medlemmar. Den distribueras som 
en bilaga till Lärarnas tidning.
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PROFILEN

När jag märkte att folk här börjat 
glömma att internatet funnits, 
då kände jag att det behövde 
dokumenteras. Härnösand är 
en skolstad, här har funnits 

många skolor genom åren och dit hör även 
särskolan med sin egen historia, säger Bir-
gitta Forsberg och berättar om hur hennes 
intresse för att arbeta i särskolan väcktes 
redan när hon gick på folkskoleseminariet i 
Härnösand. Som pensionär många år senare 
har hon fått tid att samla sina minnen i ett 
häfte med titeln Slut för idag. Det innehåller 
såväl ögonblicksbilder av minnen, berät-
telser från barnen och fördjupningar om 
hur särskolebarnens liv i Gerestaskolan och 
senare Solenskolan förändrades genom åren. 

Det var redan under utbildningstiden, 
när hon höll i söndagsskola för barn på ett 
elevhem, som hon kände hon ville arbeta i 
särskolan. 

–Barnen gav mig sin tillit och det har jag 
satt stort värde på hela tiden, säger Birgitta 
Forsberg som senare även blev speciallärare 
med inriktning mot särskolan och vidareut-
bildad till lärare för elever med autism. 
Under utbildningen till särskollärare ingick 
ett års praktik på internatet Johannesberg i 
Mariestad, ett år som gjorde djupt intryck på 
Birgitta Forsberg. 

–Johannesberg grundades av Emanuella 
Carlbeck som blev min stora förebild. 
Emanuella Carlbeck var den första i Sverige 
som grundade skola, boende och arbetshem 
för utvecklingsstörda. 

Birgitta Forsberg arbetade mycket med 

”Barnen gav 
mig sin tillit”
Birgitta Forsberg skildrar i en egen skrift  
sin tid som lärare i särskolan i Härnösand. 

Text: Anna Norrby Foto: Privat

kulturaktiviteter i undervisningen och häm-
tade även inspiration ur waldorfpedagogi-
ken, något som speglas i skriften.
Med tiden fick hon i uppdrag att finna nya 
former för att undervisa barndomspsyko-
tiska elever, och hon utvecklade särskolan 
genom internationella kontakter.

–Jag visste att man i Chapel Hill i North 
Carolina, USA, hade utvecklat en pedagogik 
för elever med autism, så vi reste dit. Vi fick 
se hur de strukturerade undervisningen för 
elever med autism från förskolan till gym-
nasiet, och vi tog med oss professorerna till 
Härnösand och utbildade lärare från Jämt-
lands län och Västernorrlands län enligt 
TEACCH som då ansågs ha kommit längst i 
forskningen om autism. 

Hon tog även initiativ till 20-poängskur-
sen Autism på dåvarande Mitthögskolan.

Integreringen av särskolebarnen var den 
största förändringen under hennes yrkesliv.

–Jag var inte emot integreringen, vi hade 
samarbete med klasser i andra skolor. Men 
vi fick lämna Gerestaskolans vackra och 
invanda miljö med skogen och ängarna och 
flytta till en ny skola placerad mellan järnvä-
gen och E4:an. Många elever växte och sa att 
de gick på den vanliga skolan, men många 
mådde inte heller bra av vare sig flytten och 
av att gå på en skola med många barn. 

Vad gav det dig att skriva boken?
–Nu fick jag sagt det jag ville säga innan 

jag dör, och det var det här om hur fint det 
fungerade uppe på Geresta och hur vi sedan 
fick flytta därifrån till en bullrig plats mel-
lan järnvägen och E4:an. 

Häftet blev klart till Birgitta Forsbergs 
75-årsdag förra våren. På självaste födelse-
dagen satt hon i bokhandeln och signerade. 
Hon hade tryckt upp en trave om 50 exem-
plar som genast gick åt. 

–Det blev knökafullt i bokhandeln och 
det var så roligt. Jag hade varit lite tveksam 
innan, tänkte att det kanske inte är någon 
som vill läsa, men vilken fest det blev, säger 
Birgitta Forsberg med glädje i rösten.

Sedan konstaterar hon att det har fallit i 
glömska att den här skolan har funnits. 

–Även när den fanns var det många som 
inte kände till vad vi gjorde där uppe i 
skogsbrynet. På så sätt är mina nedteckna-
de minnen en del av vår lokala historia och 
vår skolhistoria. 

Hon berättar att många av eleverna som 
gick på skolan och bodde på internatet kom 
från olika platser i länet och sedan flyttade 
tillbaka hem.

–Men några finns kvar i Härnösand och 
två elever från förr kom köpte skriften. Det 
gladde mig! 

Vill du beställa  
boken? 
Kontakta Öbacka Bok AB,  
Köpmangatan 4, 871 30 Härnösand
e-postadress: info@abackabok.se
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LÄRARFÖRBUNDET 25 ÅR

Text: Anna Norrby Foto: Privat 

Möt småskolläraren Kerstin Johansson 
från SL och textilläraren Aina Rislund 
från SFL, två av Lärarförbundets pen-
sionärsmedlemmar som var med i val-
beredningen och formade det nya för-
bundet. 

Kerstin Johansson är en små-
skollärare från Helsingborg 
som framför allt arbetat i Blås-
ut skola i Vänersborg. Från 
början var hon med i Småskol-

lärarförbundet som slogs ihop med Svenska 
Folkskollärarförbundet och senare blev en 
del av Sveriges Lärarförbund (SL). Fackligt 
engagemang har varit hennes livselixir och 
uppdraget i valberedningen när Lärarför-
bundet bildades glömmer hon inte i första 
taget.

Hon minns väl hur snacket gått genom åren.
–På arbetsplatserna pratades det om vil-

ket fackförbund man skulle gå med i och 
många undrade varför det fanns flera olika 
fackförbund för lärare. Lärarna hade ju 
samarbeten inom skolan, till exempel med 
överlämningar från förskola till lågstadiet.

Vi var inte främmande för varandra. 
Att vi hade samma arbetsplats var ett av 
de starka skälen till att gå samman. Varför 
skulle till exempel slöjdlärarna var i ett för-
bund? Vi jobbade ju med samma elever!

Inför samgåendet av SFL och SL var Ker-
stin Johansson ordförande i valberedning-
en som skulle vaska fram Lärarförbundets 
första ledning och förbundsstyrelse. Val-
beredningens mål var enligt henne att no-
minera medlemmar från båda förbunden 
som var aktiva inåt och utåt och som var 
lyssnande människor, om möjligt med god 
spridning över hela landet.

–Det skulle vara ett öppet klimat. Uppdra-
get i valberedningen var ett av de roligaste, 
men också tuffaste uppdrag jag haft. Två 
nästan lika stora styrelser skulle bli en, vil-
ket innebar att personer som hade varit med 
länge visste att de kanske skulle få lämna. Då 
var det en utmaning att presentera förslag 
och att möta människors reaktioner. En del 
som man varit kamrat med i många år såg 
inte längre åt en på kongressen när den nya 
styrelsen spikades, säger Kerstin Johansson. 

Vid den konstituerande kongressen 1990 
valdes Christer Romilson från SFL till för-
bundsordförande och Solveig Paulsson 
från SL till vice ordförande. 

–Vi i den gemensamma valberedningen 
lade fram ett enigt förslag från båda för-
bunden, med det försökte man kuppa bort 
på kongressen. Några var inte nöjda med 
vissa kandidater och valberedningen fick 
även ta emot personliga vädjanden. Vi hade 
tystnadsplikt och den höll vi väldigt hårt på. 

Efteråt fick jag frågan: Hur kunde du vara 
så kall? Men vi i valberedningen hade ältat 
detta i ett och ett halvt år och vänt ut och in 
på allt och var säkra på vårt förslag. 

Kerstin Johansson, 84 år, gick i pension 
strax efteråt och vill därför inte säga så 
mycket om resultatet av sammanslagning-
en. Hon har ingått i centrala pensionärs-
kommittén, släktforskat och bl a varit aktiv 
i Föreningsarkivet i Vänersborg. Hon håller 
även i kommunens träffpunkter för pensio-
närer.

De formade  
Lärarförbundets  
första ledning

”Fick mer  
förståelse  
för varandra

SL + SFL  
= SANT

I år är det 25 år sedan Lärarförbundet bildades genom en sammanslagning 
av Sveriges Lärarförbund (SL) och Svenska Facklärarförbundet (SFL).  
Samgåendet föregicks av en mängd konferenser och diskussioner, och  
en valberedning med representanter från båda förbunden fick den  
grannlaga uppgiften att vaska fram en ny gemensam styrelse. 
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Lärarorganisationernas 
historia

w I början av 1800-talet fanns främst 
lokala föreningar, men 1880 bildades 
Sveriges Allmänna Folkskollärareför-
ening (SAF). Under många år var det 
svårt att påverka lönerna, som staten 
fastslog utifrån utbildning och tjänsteår. 

w snart kom fler organisationer, bland 
annat Svenska läraresällskapet (för 
läroverkens lektorer och adjunkter) som 
med tiden blev Lärarnas Riksförbund 
och som än idag är ett eget fackförbund 
anslutet till SACO, till skillnad mot Lä-
rarförbundet som är ett TCO- förbund.

w teckningslärare, skolkökslärarinnor, 
musiklärare, förskollärare och slöjdlä-
rare – alla hade de vid 1920-talet egna 
föreningar. Genom åren gjordes flera 
försök att gå samman i större sam-
manslutningar, en del gick i stöpet och 
andra lyckades - som när Svenska Fack-
lärareförbundet bildades 1948 och när 
Sveriges lärareförbund bildades 1963. 

w 1991 gick sL och sFL samman och 
bildade Lärarförbundet.

Aina Rislund ingick också i valberedning-
en. Hon är textillärare och har framför allt 
arbetat i skolorna på Öxnehaga i Jönköping. 

Som textillärare var hon medlem i SFL 
och hade lång facklig erfarenhet med sig in 
i valberedningen. För henne var det själv-
klart att de två förbunden skulle gå sam-
man. 

–I Jönköping samarbetade vi redan inför 
förhandlingar och hade väldigt bra kon-
takt, säger Aina Rislund. Hon hoppades att 
sammanslagningen skulle ge ett starkare 
fackförbund för alla lärare.

–Och att vi skulle få fler medlemmar. Vi 
blev också heltäckande och det var bra att 
fritidspedagogerna kom med, de var ju in-
volverade i skolarbetet. Man fick lite mer 
förståelse för varandra när man hörde om 
vad de andra hade för arbetsförhållanden. 
Aina Rislund minns hur Kerstin Johansson 
var som ordförande för valberedningen. 
– Jättebra, hon var lugn och saklig och lyss-
nade på alla. 

Valberedningen myntade med tiden ett 
särskilt uttryck som formulerade vilka per-
soner de sökte efter.

–Vi sökte efter ”Lärarförbundare”, per-
soner som såg till alla medlemmar och inte 
specialiserade sig på en viss lärargrupp.  
Aina Rislund gick i pension tre år efter 
uppdraget i valberedningen. Inför den här 

intervjun tog hon hjälp av andra pensio-
närsmedlemmar i Jönköping för att minnas 
mer om vilken betydelse sammanslagning-
en fick för medlemmarna.

–Vi mindes tillsammans och alla tyckte 
att det hade gått smidigt. I början hade vi 
behållit Facklärarförbundets två sektioner 
i Jönköping, men när arbetsgivaren organi-
serade om ansvaret för olika delar av skolan 
påverkade det även Lärarförbundets struk-
tur. 
–När allt samlades hos kommunen blev det 
ännu mer naturligt att jobba ihop rakt över. 

Aina Rislund gick i pension tre år efter bil-
dandet av Lärarförbundet. Hon konstaterar 
att en del facklärare kände att yrkesidenti-
teten försvagades av sammanslagningen, 
men att lärarna som kollektiv har stärkts. 
Och de många åren som fackligt aktiv är 
hon stolt över. 

–Jag har aldrig haft tråkigt! Det har gett 
mig mycket personlig utveckling. Aina 
Rislund, 82 år, är aktiv pensionär i Lärar-
förbundet. n

Aina Rislund till höger och 
Kerstin Johansson nedan.
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LÄRARFÖRBUNDET 25 ÅR

Christer Romilson, snart 71 år,  
är hedersmedlem i Lärarförbundet. 
Gröna bilagan träffade honom på  
Folksam där han var för ett möte  
med KPA-Liv som han är styrelse- 
medlem i. Han inventerar även  
konsten i Folksamskrapan.
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Från att under det tidiga 1900-talet 
ha varit många olika lärarorgani-
sationer hade tidigare samgåenden 
lett till att vi på 1970-talet hade 
två stora förbund för lärare inom 

TCO. Två förbund som i allt väsentligt var 
eniga och som samverkade. Tiden var mo-
gen för att bilda en organisation som kunde 
tala för alla lärargrupper och som skulle bli 
ett av de största fackförbunden i Sverige. Så 
beskriver Christer Romilson bakgrunden till 
att Sveriges Lärarförbund (SL) och Svenska 
Facklärarförbundet (SFL) till slut kom att 
enas. Han hade varit SFL:s ordförande i elva 
år innan han valdes till Lärarförbundets 
första ordförande. 

Hur var det att ställa om och bli talesman 
för så många fler?

–När det gällde förhandlingar hade 90 
procent av de i SL statligt reglerad lön och för-
handlade med staten och i SFL hade vi både 
kommunförbundets, landstingsförbundets 
och statens område, men det var TCO-S som 
bar hela förhandlingsrätten för båda facken 
på den statliga sidan. Jag var ordförande i 
TCO-S och eftersom vi redan samförhand-
lade var det inte så komplicerat. Utbildnings-
politiskt hade vi haft en del differenser men 
de var få och sammanslagningen byggde på 
i allt väsentligt gemensamma värderingar. 

Samarbetet med Solveig Paulsson som varit 
ordförande för SL betydde också mycket för 
att det nya gemensamma Lärarförbundet 
skulle komma igång smidigt, enligt Christer 
Romilson.

–Alla skulle nog inte ha gått in som vice 
ordförande i Lärarförbundet som hon gjorde. 
Hon hade betytt mycket för samgåendet och 
med ålderns rätt hade hon kunnat dra sig 
tillbaka, men för mig var det väldigt viktigt 
att vi kunde arbeta tillsammans de första åren 
i Lärarförbundet. Sen hade jag också andra i 
styrelsen från SL som stöd. När man träder 
till som ordförande för en större organisation 
får man se till att sätta sig in i tänkandet och 

politiken i den andra organisationen, så att 
man har grunden och kulturen klar för sig. 
Vi fick relativt snabbt en organisation som 
kändes enhetlig. 

Christer Romilson skrattar när han be-
rättar att han personligen hade suttit i 
sammanslagningskommittéer i 17 år innan 
samgåendet skedde. 

–Hela 17 år låter ju helt orimligt, ett före-
tag skulle inte kunna överleva med sådana 
beslutsprocesser men är det en organisation 
som bygger på demokratiska beslut finns det 
även trögheter i det. Ibland säger man att det 
är ledningarna som bromsar för att bevara 
sina egna poster, men här var det i medlems-
leden som det i början fanns tveksamheter. 
Det är lite roligt att se att det var de stora 
lärarkollektiven som var oroliga för att inte få 
tillräckligt stort inflytande, alltså folkskollär-
argruppen och förskollärargruppen. Mindre 
grupper, som musiklärarna, insåg redan från 
början att de inte kan dominera, så det fanns 
mycket mindre av tveksamhet där. Det är 
ändå de stora grupperna som alltid kan vara 
säkra på att de alltid kommer att sitta i alla 
styrelser både lokalt och centralt. 

Blev det som du hade förväntat dig?
–Lärarförbundet är efter Kommunal det 

största förbundet på den kommunala sidan. 
Arbetsgivarna är alltid tvungna att komma 
överens med oss. Politikerna kan aldrig fatta 
beslut i skolfrågor utan att ta hänsyn till Lä-
rarförbundets åsikt. I allt väsentligt har det 
blivit bra. Men så här långt efteråt kan man 
förstås fundera på om vi skulle ha varit ännu 
mer framåtblickande och moderna. Vi har 
inte lyckats att helt ena lärarkåren i Sverige 
i och med att Lärarnas Riksförbund fortfa-
rande är på sitt håll. Ett samgående med LR 
var något jag försökte åstadkomma. 

Den så kallade kommunaliseringen var ett 
stort tvisteämne. 

–Vi träffade då det bästa avtalet någonsin, 
vi fick ju 40-procents löneförhöjning i slutlön 
för lågstadielärare och sänkt undervisnings-

skyldighet med fem timmar för dem som 
hade högst. 

Resultatet av avtalsrörelsen ledde till vissa 
motsättningar i de bredare fackliga lärarle-
den, något som Christer Romilson försökte 
mildra. Sedan 1992 har Lärarförbundet och 
LR samförhandlat i alla avtalsrörelser och 
lagt gemensamma yrkanden och slutit alla 
avtal gemensamt. Så viktiga saker har skett 
men vi har inte nått det slutliga målet med ett 
förbund, anser Christer Romilson.

–Egentligen är det orimligt att vi 50 år 
efter grundskolans införande fortfarande 
har kvar en facklig struktur från folkskolans 
och läroverkens tid. Det är ofta historiska 
tillfälligheter som skapar en organisations-
struktur. När jag var ute och propagerade 
för Lärarförbundets bildande och folk var 
negativa brukade jag säga att ”hade vi haft 
ett förbund idag och jag hade kommit ut till 
er och föreslagit att vi skulle bilda två förbund 
istället och att förskollärarna då bör vara ihop 
med yrkeslärarna i gymnasieskolan men inte 
med lågstadielärarna, då hade ni trott att jag 
blivit tokig och burit ut mig. Men det är den 
organisationsstruktur vi har nu.” Det är klart 
att det gav en del en tankeställare. 

Christer Romilson lämnade ordförandepos-
ten i Lärarförbundet 2001. I framtiden kan 
han tänka sig ett lärarförbund av mer federa-
tiv karaktär där man enar hela professionen.

–Man får inte glömma den enskilda grup-
pen. Det var många som var aktiva i de små 
föreningarna som fanns innan Lärarförbun-
det bildades, och som sen inte blev fackligt 
aktiva i den nya organisationen. Men i hu-
vudsak har samgåendet varit positivt och 
ökat styrkan. Men om man ska titta framåt 
och gå vidare och försöka bilda en organisa-
tion för alla lärare så måste man tänka i lite 
andra banor. n

”Ni hade trott att jag blivit 
tokig och burit ut mig.”
Christer Romilson valdes till Lärarförbundets första ordförande.  
Här berättar han om hur det var att ena två starka fack till ett gemensamt. 

Text & foto: Anna Norrby 
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2Nya böcker

härifrån till verkligheten
Författare: Eva Rydinger
Förlag: Ordberoende

Var börjar och slutar ett moderskap? 
Det är frågan den här berättelsen 
spinner runt. En fängslande roman 
som utspelar sig i skånska Vejbystrand 
och runt Sankt Eriksplan i Stockholm, 
men framför allt i psyket hos två 
kvinnor, en mor i 75-årsåldern och 
hennes vuxna dotter. Vad händer med 
deras relation när mamman träffar en 
karl? Eva Rydinger debuterade med 
Fotografen (2013). 

Bröderna Göring, herrman och hans 
antinazistiske bror alberg 
Författare: James Wyllie
Förlag: Bakhåll

Att Herman Göring hade en bror som 
var antinazist har inte varit känt av så 
många. Albert Göring räddade många 
judar och fick ibland till och med hjälp 
av brodern Hermann. Vid Nürnbergrät-
tegången var listan över 36 räddade 
judar avgörande för att Albert skulle 
friges. Intressant beskrivning av två 
mycket olika bröder. Av en vän kall-
lades Albert för ”en moralisk man i en 
omoralisk tid”.

En granne vars katt fått ungar  
frågar lille Sven:
–Skulle inte du vilja ha en katt-
unge?
–Nej, mamma tycker inte om 
katter så hon släpper inte 
in den. 
–Men pappa då?
–Jo, han får komma in.

AKTUELLT

Lärarförbundet Senior i Jönköping har 
en bokcirkel, eller kanske snarare en läsecir-
kel, med ett lite annorlunda grepp. De träffas 
var fjortonde dag sedan hela 20 år och läser 
olika böcker av samma författare istället för 
att alla läser samma bok. 

–På det här sättet får vi veta mer om varje 
författare och det är intressant att ta del av 
olika perspektiv och åsikter utifrån vilken 
bok vi har läst. Vi tar även reda på mer om 
författaren och har högläsning för varandra, 
säger Aina Rislund som håller i cirkeln.

Det är dessutom en praktisk lösning ef-
tersom många i cirkeln lånar böckerna och 
det annars kan vara svårt att få tag på flera 
exemplar av samma titel. 

Senast var det Henning Mankells författar-
skap som lästes och nu är det Kerstin Thorvall 
som står på tur.

Annorlunda bokcirkel 
i Jönköping

Platser kvar på resa till 
färgstarka Malta
Vill du resa till Malta med andra pensionerade lärare? I så fall finns fortfarande ett fåtal 
platser kvar! Resan äger rum 1–8 oktober 2016.
Arrangör: Specialresor och Marianne Stensson.
Anmälan sker direkt till Specialresor per e-post; helen@sbj.se eller telefon 054-18 89 00 
(telefontid 10.00–12.00 och 13.00–15.00). Sista anmälningsdag: 3 juni 2016.

Se filmen ”Steg mot framtiden” som gjordes 
1991, samma år som Lärarförbundet bil-
dades. Den visar hur lärare historiskt har 
gått samman och bildat allt slagkraftigare 
organisationer för att hävda sina fackliga och 
professionella intressen. 
www.lararkanalen.se/steg-mot-
framtiden-en-film-om

Nyfiken på mer om lärarnas 
fackliga utveckling?


